
 

 

Assemblea General Ordinària   

Primera convocatòria 18.30 hores 

A les 19.00 hores del dia 6 de març de 2018 i en segona convocatòria, comença l’assemblea General 

Ordinària de sòcies  i socis. Amb assistència de 34 socis i sòcies. I dues persones convidades. 

S’obre l’assemblea amb un petit recordatori a la persona de Jaume Botey, soci fundador de l’entitat 

i membre de la Junta i referència del Celh durant tots aquests anys,  que va morir el passat 15 de 

febrer i des de la junta es vol promoure un acte amb les altres entitats de la ciutat. 

Un cop acabat aquest preàmbul s’inicia l’assemblea amb la següent ordre del dia: 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea. 

2. Presentació de la Memòria  d’activitats de l’any 2017, a càrrec d’Enric Farreras, director. 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2017, a càrrec d’Assumpta  

Rubiralta,  tresorera.  

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2018, a càrrec de Manuel 

Domínguez,  president. 

5. Pressupost de l’any 2018, presentació i aprovació si s’escau, a càrrec d’Asun Rubiralta, 

tresorera. 

6. Presentació de Babel  a càrrec de Lídia Santacana 

7. Torn obert de paraules. 

Assisteixen: Asun Rubiralta, Samuel Ferrer, Lídia Santacana, Enric Roldán, Carme Rimbau, Núria Toril, 

Albert Muñoz, Miguel Solana, Vicens Sabater, Francesc Diví, Laura Diví, Dolors Sala, Elvira Martí, Joan 

Camós, Robert Escribano, M.P Massana, Josep M. Valero, Manuel Domínguez, Enric Ferreras, Mercè 

Olivares, Felip Gómez, Carles Santacana, Carles Ferrer, Francesc Miró, M. Lluïsa Galán, Núria Ribas, 

Alejandro González, Genís Pascual, Marta Piera, Pep Calvis, Joan Soto, Alfonso Salmerón, Marcel 

Poblet i Nelly Peydró. 

Com a convidades assisteixen: Maria Valls, responsable de l’Arxiu Municipal Carina Leyes, 

responsable d’imatges de l’Arxiu Municipal. 

Excusen la seva assistència i donen suport als acords que es prenguin: Ada Cid, M. Pau Trayner, Josep 

M. Pujol, Miquel González, Mireia Mascarell, Guadalupe Miras, Neus Juvillà, Rosa M. Ferrer, Cristina 

Propios, Ángeles García-Carpintero, Pepe Castro, Josep M. Vilumara, Montse Cabré, Ramon Luque, 

Cristóbal Urbano i Cristina Santón 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea  

Els continguts de l’acta de l’assemblea de l’any 2017 es presenten per part de Joan Camós i 

s’aprova per unanimitat dels assistents. (vegeu l’annex 1) 

2. Presentació de la Memòria  d’activitats de l’any 2017 

 

L’Enric Farreras fa la presentació de forma resumida de les activitats del 2017 i es recorda 

que hi ha la versió completa en pdf i si hi ha alguna sòcia o soci que la vol tenir se li pot fer 

arribar per correu electrònic La presentació es fa en power point. ( vegeu l’annex 2) 



 

 

I després d’ampliar alguna de les informacions es aprovat per unanimitat per part dels 

assistents 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2017  

En aquest punt pren la paraula l’Asun Rubiralta, tresorera de l’entitat.  Presenta uns balanços 

negatius però explicant quins han estat els motius del dèficit i considerant que encara és un 

dèficit sostenible per l’entitat. ( vegeu annex 3) 

En relació a les entrades s’observa la congelació per part de l’ajuntament de la subvenció 

pels serveis que ofereix el celh i que es manté des de fa anys a 35.000 euros, a canvi dels 

serveis bàsics de l’entitat, babelh, atenció a l’alumnat, participació en totes les comissions de 

caràcter ciutadà i participació activament en totes les propostes municipals que considerem 

des del celh que responen al projecte de l’entitat i  facilitar el coneixement de la ciutat tant al 

professorat com a les diverses escoles i entitats de la ciutat. 

En conjunt es pot dir que les despeses d’estructura es mantenen en relació als anteriors i que 

les despeses s’incrementen degut a l’IBI i que en els projectes presentats a les diverses àrees 

de l’ajuntament no s’obtenen els beneficis previstos. 

Després d’algun comentari sobre els balanços s’aproven per unanimitat dels assistents. 

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2018. (vegeu annex 4) 

El Manuel Domínguez, presenta el projecte d’activitats pel 2018. Un Pla d’activitats que de 

fet com acostuma a passar ja s’ha començat a executar. 

Un cop presentat, recorda que sempre van sortint propostes noves i que el CEL’H sempre 

que pot incorporar  aquestes propostes. D’altra banda, la junta del celh sempre ha d’estar 

atenta a possibles propostes dels socis i sòcies de l’entitat.  El Pla d’Actuació també es 

aprovat per unanimitat. 

En aquest punt també es comenta la participació del CEL’H en el Pla de Regeneració Urbana Integral 

Les Planes- Blocs Florida, participació que probablement tingui continuïtat en algun projecte 

proposat des del mateix Centre d’Estudis 

5. Pressupost de l’any 2018, presentació i aprovació si s’escau . (vegeu annex 5) 

Pren la paraula una altra vegada la tresorera, Assumpció Rubiralta per presentar uns 

pressupostos que segueixen la línia de contenció i moderació dels darrers anys i que 

difereixen molt poc dels de l’any 2017. 

El pressupost 2018 també s’aprova per unanimitat dels assistents.  

6. Presentació de Babel’H 

Finalment es fa la presentació del nou format de la base de dades BABEL’H i de com està 

organitzada la biblioteca i els diferents fons de l’entitat. Aquesta presentació la fa la Lídia 

Santacana, responsable de la biblioteca i dels fons de l’entitat. 

 



 

 

7. Torn obert de paraules 

Hi ha diverses intervencions sobre l’ampliació de la base social de l’entitat, necessària per 

incrementar les entrades i al mateix temps per arribar a una població més àmplia de la ciutat, 

més amb l’arribada a la ciutat de més de 70.000 nou hospitalencs. Intervenen Carme Rimbau, 

Miquel Solana, Joan Camós, Manuel Domínguez i  Carles Ferrer. 

A les 21.30 hores s’aixeca la sessió de la qual aquesta acta n’és un fidel reflex. 

 

 

 

 

Joan Camós Cabeceran      Vist-i-plau 

Secretari del CEL’H                                                                  Manuel Domínguez López 

                                                                                                      President  del CEL’H                   


